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چكيده
توسعه و حضور ساختارهای جديد در زمینه های تاريخی می تواند سبب تداوم تاريخ و غناء يافتن محیط های 
تاريخی گردد. اما آنچه كه در میان مهم است توجه به زمینه ی خلق معماری جديد است؛ تا ساختار جديد ضمن 

حفظ ارزش ها سبب ارتقاء وضع موجود گردد.
مقاله ی حاضر در پی دست يافتن به اصوِل راهنما و دستورالعمل های اجرايی، جهت استفاده طراحان به منظور 
طراحی ساختارهای جديد در زمینه های تاريخی و در نهايت استفاده از آنها در نمونه موردی خود، جهت طراحی 
پیشنهادی در شهر قزوين است. دستورالعمل های پیشنهادی ثابت نیستند، اما جامع اند، به طوری كه می توانند 
در موقعیت های متنوعی استفاده شوند و با ويژگی های خاص شرايط گوناگون و ارزش های نهفته در هر زمینه 
ی تاريخی منطبق شوند. لذا در ابتدا مبانی نظری مورد نظر در خصوص ساختارهای جديد در زمینه ی تاريخی 
و عوامل مورد توجه در طراحی مطرح می شــود؛ ســپس ضمن شناخت ارزش ها، پتانسیل ها و محدوديت های 
ســايت طراحی در مجاورت دو بنای تاريخی آب انبار ســردار و حمام راه ری به معرفی طرحی پرداخته می شود 
كه عالوه بر داشتن نقشی شهری، به دلیل طراحی زمینه گرای خود و احترام به زمینه ی تاريخی سبب ارتقاء و 

احیاء بافت و بناهای تاريخی مورد اشاره خواهد گشت.

واژه های كليدی:
ساختار جديد، زمینه ی تاريخی، معماری، طراحی، بنای میان افزا، آب انبار سردار، حمام راه ری، قزوين.
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مقدمه
احداث ساختارهای جديد در زمینه های تاريخی يکی از نیازهای اصلی در حوزه های مرتبط با حفاظت از میراث 
فرهنگی است. بسیاری از مناطق تاريخی هم زمان نیازمند توسعه و حفاظت به عنوان دو رويکرد مکمل هم می 
باشند، تا ضمن حفظ ارزش ها، فضاهای جديدی بـــرای تأمین نیازهای معاصر ايجاد شود. ساختـارهای جـديد 
كه بیانگر تاريخ هنر و معـــماری دوره خود می بـاشند، به حـــکم پـويايی و حیات يک شهر زنده، در شـهرها 
جـلوه می كند. لذا مخالفت با احداث ساختارهای جديد در واقع توقف حیات شهر و يا سوق پويايی آن به سمت 
ايســتايی به شمار می رود. با خلق ساخت وســازهای جديد سیر تحول شهرها ادامه يافته و اليه ی ديگری در 
مجموعه ی میراثی شــهر برای نسل های آتی ايجاد می شود. اما آنچه كه در میان مهم است توجه به زمینه ی 
شکل گیری و خلق معماری جديد است؛ به طوری كه طراحانی كه امروزه در زمینه های تاريخی اقدام به ساخت 

وسازهای جديد می كنند، نمی توانند از عدم حساسیت به شرايط تاريخی برخوردار باشند. 
مقاله ی حاضر در پی دست يافتن به اصوِل راهنما و دستورالعمل های اجرايی، جهت استفاده طراحان به منظور 
طراحی ساختارهای جديد در زمینه های تاريخی و در نهايت استفاده از آنها در نمونه موردی خود، جهت طراحی 
پیشنهادی در شهر قزوين است. دستورالعمل های پیشنهادی ثابت نیستند، اما جامع اند، به طوری كه می توانند 
در موقعیت های متنوعی استفاده شوند و با ويژگی های خاص شرايط گوناگون و ارزش های نهفته در هر زمینه ی 
تاريخی منطبق شــوند. لذا در ابتدا مبانی نظری مورد نظر در خصوص ســاختارهای جديد در زمینه ی تاريخی 
و عوامل مورد توجه در طراحی مطرح می شــود؛ ســپس ضمن شناخت ارزش ها، پتانسیل ها و محدوديت های 
ســايت طراحی در مجاورت دو بنای تاريخی آب انبار ســردار و حمام راه ری به معرفی طرحی پرداخته می شود 
كه عالوه بر داشتن نقشی شهری، به دلیل طراحی زمینه گرای خود و احترام به زمینه ی تاريخی سبب ارتقاء و 

احیاء بافت و بناهای تاريخی مورد اشاره خواهد گشت.

طراحی در زمينه تاريخی 
شیوه های گوناگونی به منظور پاسخ گويی به حضور ساختارهای جديد در زمینه تاريخی وجود دارد. رويکردهايی 
كه می توانند از تقلید صرف تا تضاد و بی توجهی به بســتر قرارگیری متفاوت باشــند. اما آنچه كه ســبب يک 
طراحی موفق در زمینه ی تاريخی می گردد، درک تمامی ارزش های موجود در آن مکان و پاســخی مناسب و 

مرتبط به زمان معاصر به آن می باشد. 
از اين رو آنچه كه می بايســت به عنوان يک اصل كلیدی در شــرايط مختلف در زمینه های تاريخی مورد توجه 
قرار گیرد اين اســت كه "ساخت وســازهای جديد بايد روح زمان حاضر را القاء و بیان كنند، ولی در عین حال 
طــرح آنها بايد زمینه ی تاريخی ای كه در متن آن قرار گرفته اند را مورد توجه قرار دهد. راه حل ها و مســايل 
مربوط به طراحی اين گونه بناها، بر اساس  ارزش ها و سنت های فرهنگی خاص منطقه تاريخی مورد نظر، نوع 
وضعیت ساختارهای موجود، میزان همگونی با محل و غیره متفاوت خواهد بود" )فیلدن و يوكیلتو، 1998، 124(.

بنابرايــن از آنجا كه پس از تحلیل زمینه تاريخی طیف وســیعی از راه حل ها به منظور طراحی می تواند مطرح 
شــود، ارائه دستورالعمل های ثابتی بدين منظور امری نادرست و غیرممکن است. لذا رهنمودهای پیشنهادی در 
قالب پنج عنوان كلی، شــامل خصوصیت، موقعیت قرارگیری، مقیاس، شکل، مصالح و جزئیات  به بیان عواملی 

كه می بايست در مسیر طراحی مورد توجه قرار گیرند می پردازد.
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جدول 1. رهنمودهای پیشنهادی جهت طراحی ساختارهای جديد در زمینه ی تاريخی در قالب پنج عنوان كلی، 
شامل خصوصیت، موقعیت قرارگیری، مقیاس، شکل و مصالح و جزئیات )مأخذ: نگارندگان(

خصوصيت

موقعيت 
قرارگيری

 تحلیل دقیق و ارزيابی بستر تاريخی برای تشخیص عناصر مهم خصوصیت تاريخِی زمینه.
 حفظ كیفیت های خاصی كه خصوصیت يک مکان را ايجاد می كنند.

 حفظ ارزش ها، اصالت و يکپارچگی زمینه ی تاريخی.
 ايجاد كاربری مناسب با زمینه به طوری كه ضمن حفظ خصويت آن سبب ارتقاء آن نیز گردد.

 فهمی از شهر تاريخی، ريخت شناسی و توسعه اجتماعی آن و درک كاملی از بناهای 
   تاريخی و منظر شهری يا منظر طبیعی ای كه جزئی از آن می باشد.

 احترام به سیلوئیت و شخصیت محلِی سنتی.
 به حداقل رساندن میزان آسیب ممکن به بافت تاريخی.

 عدم غلبه بر زمینه تاريخی.
 افزايش خصوصیت منطقه با درک درستی از خصوصیت ويـژه ی منـطقه و بـناهای آن و 

   سپس سازگار با خصوصیت آنها.
 حفــظ خصوصیت بنای تاريخی بــه عنوان اصلی ترين هدف از الحاق جديد، به طوری كه 

    نبايد خصوصیت بنای تاريخی از بین برود، مورد آسیب قرار بگیرد و يا پوشیده شود.
 اجتناب از الحاقی كه ظاهری متناقض با خصوصیت بنای تاريخی دارد.

 اجتناب از الحاقی كه به دوره تاريخی ای پیش از بنای اولیه اشاره می كند.
 اجتناب از الحاقی كه به تغییری نادرست از سبک تاريخی بنای اصلی منجر می شود.

 اجتناب از الحاقی كه يکپارچگی بنای تاريخی را به صورت مســتقیم و يا غیرمســتقیم به 
   خطر می اندازد.

 لحاظ كردن الحاق با روشــی كه اگر در آينده حذف شــود به فرم اصلی و يکپارچگی بنای  
   تاريخی آسیبی وارد نگردد.

 لحاظ كردن الحاقی كه سازگار با گونه ساختمانی و كاربری بنای تاريخی باشد.
 به حداقل رســاندن خســارت به مصالح يک ديوار خارجی از بنای تاريخی با لحاظ كردن 
   الحاقی با اندازه كوچکتر از بنای تاريخی، محدود كردن اندازه و تعداد بازشــوها بین بخش  
   قديم و جديد با استفاده از درها و پنجره های موجود و با استفاده از فضای رابط بین بنای 

   تاريخی و الحاق جديد.
 توجه به تأثیر ويژگی های موقعیت قرارگیری، مقیاس، شکل و جزئیات الحاق در خصوصیت 

   بنای تاريخی.

 قطعه های خالی يا قطعه هايی كه به داليل مختلف خالی شده اند، به عنوان اولین انتخاب    
   جهت توسعه های میان افزا.

 ســازگاری با عقب نشــینی، جهت گیری، فضاهای پروخالی، تقسیم بندی و فاصله بندی 
   بناهای موجود.

 تقويت كیفیت های منظر خیابان، با پیروی بنای جديد از نمای موجود، موقعیت كلی سايت 
   و چگونگی قرارگیری در لبه خیابان.

 احترام به موقعیت قرارگیری و منظر طبیعی موجود و ديدهای بااهمیت سايت.
 حفظ ويژگی های بااهمیت طبیعی، همچون شکل طبیعی دريا و درختان تنومند. 
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موقعيت 
قرارگيری

 به حداقل رســاندن امکان تخريب منابع باستان شناسِی شــناخته شده در طول ساخت 
بنای جديد.

 قرارگیری الحاق جديد، در درجه اول، در موقعیتی كه كمترين میزان از خصوصیت بنای 
   تاريخی از بین برود.

 اجتناب از الحاقی كه به نمای قابل مشاهده از يک بنای تاريخی متصل می شود و يا با 
    پركردن يک فضا خالی در پالن روبروی يک نمای آشــکار از بنا را می پوشــاند )مثل      

   پالنی U شکل(.
 مناسب بودن قرارگیری الحاق در جبهه های درجه دو يا در پشت بنای تاريخی به جهت 

   كمترين تأثیر فیزيکی و بصری بر بنا. 
 به طور كلی نامناســب بودن قرارگیری الحاق در جبهه كناری، هرچند گاهی محدوديت 

   های خاص سايت ممکن است به قرارگرفتن الحاقی در جبهه كناری بنا منجر شود.
 لحاظ كــردن الحاق جديد به صورت يک بنای جداگانه با عدم اثری ناســازگار بر بنای 
   تاريخی و موقعیت قرارگیری آن، در شرايطی كه ساخت الحاق در جبهه های درجه دو يا   

   در پشت بنای اصلی ممکن نمی باشد.
 احتــرام به جهت گیری بنای تاريخی و همچنین ديگر بناهای مجاور آن توســط الحاق 

   جديد.
 قرارگیری الحاق جديد با عقب نشینی از نماهای اولیه بنای تاريخی جهت كمک به حفظ 

   خصوصیت و تناسبات اولیه. 

 تشــخیص مقیاس غالب در زمینه ی تاريخی )شــامل ارتفاع، حجم، تراكم و دانه بندی 
   منطقه( و سازگاری با آن.

 هماهنگی و تقويت خطوط آسمان غالب در زمینه.
 توجه به سلســله مراتب و جانمايی خیابان ها به عنوان عاملی تعیین كننده در مقیاس و 

   آهنگ بناها. 
 ســازگاری مقیاس، ارتفاع و حجم بنای جديد جهت مورفولوژی منظر شــهری؛ با تحت 

   الشعاع قرار ندادن بناهای مجاور و نکاستن از ارزش ديدهای موجود و فضاهای باز.
 در توازن بودن حجم با زمینه؛ نه چنان مرتفع كه مقیاس انســانی مركز تاريخی را ويران 

   نمايد و نه چنان تصنعی كه بخش های متعدد آن با عملکرد كلی آن ناسازگار باشد.
 كاهــش مقیاس بناهای میــان افزايی كه، ضرورتًا، بزرگتر از بناهای مجاور هســتند؛ با 
    شکاندن ديوارهای بلند در دهانه ها يا سازگار كردن ترتیب و آرايش بازشوها با اندازه و 

    شکل بازشوها در بناهای مجاور.
 ارزيابی بین اندازه پیشــنهادی الحاق و مقیاس وابسته به بنای تاريخی به عنوان كلیدی 

   جهت طراحی يک الحاق با مقیاس سازگار با بنای تاريخی. 
 غلبه نکردن الحاق جديد بر بنای تاريخی از طريق مقیاس اش، جهت حفظ خصوصیت 

   بنای اصلی. 
 ترجیح داشــتن الحاقی با ارتفاع همانند بنای تاريخــی و يا كوتاه تر از آن، به جهت كم 

   كردن تأثیر بصری بر بنای اصلی.
 قرارگیری الحاق جديد در پشــت نماهای بااهمیت و اســتفاده از يک فضای رابط برای 
    ارتباط با بنای تاريخی، در شــرايطی كه طراحِی الحاقــی بلندتر از بنای اصلی ضروری 

   می باشد.

مقياس
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مقياس

شكل

 ترجیح داشتن استفاده از فضای رابط يک طبقه، به جهت حفظ تناسبات و مقیاس درک 
شده از بنای تاريخی ضمن جداسازی بصری الحاق از آن.

 شکســتن حجم الحاقی با مقیاس بزرگ تر از بنــای تاريخی به مدول های كوچک به 
جهت ارتباط با  بنای اصلی.

 كاهش اندازه قابل مشاهده الحاق جديد با قرارگیری برخی بخش ها در زيِر زمین، جهت 
كمک به كم كردن تأثیر الحاق بر بنای تاريخی.

 ســازگاری و در عین حال تمايز با شکل غالب بناهای مجاور به جهت حفظ يکپارچگی 
و حفظ خصوصیت زمینه. 

 وجود تعادلی بین سازگاری و تمايز در بنای جديد تا ضمن حفظ خصوصیت زمینه، هويت 
بنای توسعه يافته نیز حفظ گردد.

 كمک به شکل غالب وضع موجود؛ بیش از آنکه از آن تقلید يا با آن رقابت كند.
 هماهنگی و تقويت خطوط آسمان غالب در زمینه.

 توجه به روحیه ی مکان بیش از توجه به روحیه ی زمان.
 توجه به تشابه خانوادگی، با ايجاد بنايی متجانس به زمینه.

 تفسیر مجدد فرم های نخستین معماری؛ به عنوان روشی برای خلق دوباره خصوصیت 
زمینه در دوره معاصر.

 ارتباط نزديک تر با استفاده كنندگان ساختمان، با به كارگیری نمادهای آشنای فرهنگی.
 توجه به تناسبات كلی نمای اصلی بنا به جهت داشتن تأثیر زيادش در منظر خیابانی.

 سازگاری در و پنجره های بنای جديد در مصالح، تقسیم بندی، تناسبات، الگو و جزئیات 
با در و پنجره های بناهای مجاور.

 استفاده از طراحی ساده در الحاق جديد جهت جلوگیری از رقابت و غلبه بر بنای تاريخی.
 تابع بودن طراحی الحاق جديد از بنای تاريخی.

 جداســازی فیزيکی و بصری بخش جديد و قديم با اســتفاده از فضای رابطی ســاده، 
فرونشسته و با مقیاس كوچک.

 اجتناب از طرح هايی كه دو حجم جديد و قديم را در قالب يک كل معماری، يکی می كند.
 استفاده از سبک معماری ای متمايز با بنای تاريخی.

 احترام به ريتم ، تناسبات، جرم و حجم موجود در بنای تاريخی توسط الحاق جديد.
 لحاظ كردن سلسله مراتب با اهمیِت بنای تاريخی در الحاق جديد، به طوری كه الحاق 

اين سلسله مراتب را تضعیف نکند و يا از بین نبرد.
 تغییری زيركانه در مصالح، جزئیات، رنگ، ارتفاع، شکســت در فرم سقف و خط آسمان، 
عقب نشــینی از بنای تاريخی يا تمايزی بین سبک های تاريخی و سبک هايی كه بیشتر 

رايج هستند.
 تابع بودن فرم سقف و شیب الحاق جديد از خصوصیت بنای تاريخی.

 اجتناب از الحاق بر روی بام بنای تاريخی با ارتفاعی بیش از يک طبقه، جهت به حداقل 
رساندن رويت پذيری  آن و تأثیرش بر تناسبات و شکل بنای اصلی.
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3- شناخت بستر طراحی
ســايت طراحی در محله راه ری در شــهر قزوين و 
مابین دو بنای تاريخی آب انبار سردار و حمام راه ری 
می باشــد. محله راه ری كه در قسمت جنوب شرقی 
شهر قزوين قرار دارد به ســبب اهمیت گذر تاريخِی 
»راه ری« كه در آن واقع اســت در طول تاريِخ شهر 
از موقعیــت كلیدی ای در ارتباط با ری و شــهرهای 

خاوری قزوين برخوردار بوده است.
در خصوص پیشــینه ی گذر راه ری معتبرترين سند، 
می تواند كتیبه ای بــه تاريخ 509 ه.ق از خمارتاش، 
در مقصوره مسجد جامع قزوين با مضمون وقفنامه و 

شرح تقسیم آب خمارتاشی باشد )دشتی، 1387(.

 در اين وقفنامه نام هشــت محله و طريق برده شده 
است  كه يکی از آنها طريق ِری است. اين سیر تاريخی 
و اهمیت اين گذر در حدود نه قرن در آثار نويسندگان 
و اســناد دولتی مشهود اســت؛ به طوری كه حمداهلل 
مستوفی در قرن هشتم، در كتاب تاريخ گزيده، قزوين 
را دارای نــه محلــه می دانــد  و راه ری كه در كتیبه 

مصالح و 
جزئيات

 تشخیص مصالح ساختمانی و دامنه های رنگی غالبی كه در زمینه وجود دارد.
 استفاده از مصالح و رنگ های بناهای مجاور به عنوان مرجع.

 ســازگاری مصالح پیشــنهادی با تركیب، مقیاس، مدول، الگو، بافت، رنگ و درخشندگی 
   مصالح موجود.

 استفاده از مصالح مدرن در صورت هماهنگی با تناسبات و جزئیات مصالح موجود.
 توجه به مزيت سبک بودن، شفافیت و بیان روحیه معاصر در استفاده از مصالح مدرن.

 توجه به ايجاد سايه روشن های حاصل از استفاده از مصالح جديد.
 ايجاد بافت بصری هماهنگ در زمینه ی موجود با استفاده از جزئیات رايج و عدم برجسته 

   كردن تفاوت بنای جديد با فقدان جزئیات رايج. 
 الهام از جزئیاتی كه نقش مهمی در خصوصیت منطقه دارند.

 عدم كپی برداری از جزئیات و تزئینات موجود در زمینه تاريخی.
 تفسیر مجدد جزئیات سنتی توسط جزئیات مدرن و ايجاد رابطه ای بین جديد و قديم. 

 استفاده از جزئیاتی كاماًل مدرن و اصیل در صورت حفظ »روحیه ی بصری« اولیه. 
 طراحی حســاس نیازهای جديدی همچون پانل ها و مخازن خورشیدی، به طوری كه با 

   يکپارچگی بنا و محیط اطراف ناسازگار نباشد.
 

تصوير 1. در نقشه ســال 1919 گذر راه ری)سبز رنگ( با 
عبور از كنار حمام راه ری تا كاروانسرای سعدالسلطنه و خیابان 
تهران قديم كشــیده شده اســت. گذر بااهمیت ديگری)قرمز 
رنگ( كه تا امامزاده حســین)ع( ادامه می يابد، در مسیر خود 
گره ای را در مجاروت آب انبار ســردار به عنوان مركز محله 

تعريف می كند )مأخذ: نگارندگان(
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مقصوره خمارتاشی از آن به عنوان طريق ری ياد شده بود با نام محله راه ری ذكر می شود، كه نشان از اهمیت 
يافتن آن از حد گذر به محله است. در دوران پس آن نیز نام محله راه ری در میان ديگر محالت شهر به چشم 

می خورد .
مركــز محله ی، محله ی مذكور گره ای بوده اســت كه در 

مجاورت آب انبار سردار قرار داشته است )تصوير 2(.
 اما در روند توسعه ی شهر و در پی خیابان كشی های صورت 
گرفته از دوره پهلوی كه سبب از بین رفتن يکپارچگی كالبدی 
در بافت های كهن می گردد، با احداث خیابان راه آهن كه از 
چهارراه ســپه به سمت جنوب شهر كشیده می شود اين گره 

از بین می رود )تصوير 3(.
در حال حاضر با از بین رفتن گره مهمی كه در كنار آب انبار 
ســردار بزرگ وجود داشته اســت می توان به سه گره اصلی 
در بافت محله راه ری اشــاره كرد. در میان اين سه گره، گره 
ای كه در مجاورت بنای تاريخی حمام راه ری قرار دارد )گره 
شماره دو در تصوير 4( شايد با اهمیت ترين گره درون بافت 
محله باشد، چراكه به دلیل قرار گرفتن در میان دو گره ديگر 
و همچنیــن نزديکی به دو بنای تاريخی حمام راه ری و آب 
انبار ســردار بزرگ می تواند به عنوان مركز محله تعريف و 
سبب اتصال دو گره ديگر نیز شود. از اين رو دو بنای تاريخی 
آب انبار ســردار و حمــام راه ری و فضای اتصال دهنده ی 

میان اين دو بنا می توانند در تعريف بهتر مركز محله ی 
جديد در دوران معاصر نقش كلیدی ای را ايفا نمايند.

 
از اين رو جهــت ارتقاء محله راه ری، با تأكید بر تقويت 
مركز محله پالن راهبردی ای جهت اقدامات پیشنهادی 
ارائه می گــردد )تصوير 7(. از مهــم ترين راهبردهای 
پیشــنهادی طراحی بنايی میان افزا مابین اين دو بنای 
تاريخی مذكور اســت. بدين منظور جهت دســت يابی 
به فضای مناســب برای طراحِی بنايــی میان افزا، بنای 
مدرســه ی موجود، مغازه مجاور آب انبار ســردار و سه 
پالک مســکونی در مجاورت حمام راه ری تخريب و با 

مخروبه  زمین  افزودن 
مجاورت  در  كــه  ای 
حمــام راه ری واقــع 
است به زمین مدرسه، 
جهت  آلی  ايده  سايت 
طراحــی پیشــنهادی 
فراهــم مــی گــردد 

)تصاوير 5 و 6(.

تصوير 2. در نقشــه سال 1919 گذر راه ری)سبز 
رنگ( با عبور از كنار حمام راه-ری تا كاروانســرای 
سعدالسلطنه و خیابان تهران قديم كشیده شده است. 
گذر بااهمیــت ديگری)قرمز رنگ( كــه تا امامزاده 
حسین)ع( ادامه می يابد، در مسیر خود گره ای را در 
مجاروت آب انبار سردار به عنوان مركز محله تعريف 

می كند )مأخذ: نگارندگان(

تصويــر 3. انتقال مركز محله ای، كــه از طريق خیابان 
راه آهن ازبین رفته اســت به گره مجاور حمام راه ری )گره 

شماره 2( )مأخذ: نگارندگان(

تصوير 4. وضــع موجود ســايت، كه در آن 
تخريب بناهايی كه با رنگ قرمز مشخص شده 

اند پیشنهاد می شود )مأخذ: نگارندگان(

تصوير 5. ســايت پیشنهادی پس از تخريب 
مدرسه و بناهای مجاور )مأخذ: نگارندگان(
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تصوير 6. راهبردهای پیشنهادی جهت ارتقاء محله راه ری، با تأكید بر تقويت مركز محله )مأخذ: نگارندگان(
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در ادامه پتانســیل ها و محدوديت های موجود در سايت بررسی می گردد تا طراحی بنای میان افزا بتواند پاسخ 
مناسبی به نقاط قوت و ضعف پیِش رو باشد )تصوير 8(.

 

تصوير 7. بررسی پتانسیل ها و محدوديت های سايت طراحی )مأخذ: نگارندگان(

4- طراحی
با توجه به مطالب مطرح شده، جهت طراحی بنای میان افزا به بررسی كاربری پیشنهادی كه نقش تعیین كننده 
ای در خصوصیــت بنای جديد و زمینه قرارگیری آن دارد، و نیز موقعیت قرارگیری، مقیاس، شــکل و مصالح و 

جزئیات آن پرداخته می شود.

4-1. كاربری
به منظور تعامل بناهای تاريخی و بنای میان افزا در قالب يک مجموعه، جهت ايجاد يک مركز محله زنده، كه 
ســبب اتصال كاركردِی دو بنای تاريخی نیز خواهد گشت؛ كاربری فرهنگی ای پیشنهاد می گردد كه می تواند 
به صورت موزه ی آب تعريف شــود. كاربری پیشــنهادی جهت آب انبار سردار و حمام راه ری نیز به گونه ای 
خواهد بود كه ضمن ســازگاری با بناهای تاريخی و احیاء مجدد آنها، اين دو بنا بتوانند به عنوان بخشــی از اين 

مجموعه نیز لحاظ گردند.
موزه ی آب مکانی فرهنگی اســت كه در جهت جمع آوری، نگهداشت، نمايش، حفظ و احیاء میراث گذشتگان 
در بخش های مرتبط با آب از جمله استحصال، انتقال، توزيع و بهره برداری و فنون بکاررفته در آن فعالیت می 

كند. از اين جهت شامل فضاهايی به قرار زير است:



49

38
-3

ه7
مار

ش

 فضاهای نمايشگاهی شامل:
- نمايش اسناد مربوط به آب از قبیل حقابه ها، دفترهای محاسبات میراب ها، وقف نامه ها، لوح محاسبه قنات 

و ديگر دست-نوشته های مربوطه؛
- نمايش وســايل سنتی آب از قبیل وســايل حفر قنات، چاه، گونیای چوبی، قرقره، كوزه سفالی، مشربه، روغن 

دان، خمره، زاويه سنج و...؛
- نمايش وسايل اندازه گیری آب شامل چارچوب رقم، پیمانه های آبی، ساعت آبی و...؛

- نمايش وسايل شیب سنجی قنات مانند تراز چوبی، تراز شیشه ای و...؛
- نمايش وسايل مهندسی آب در گذشته؛

- نمايش ظروف سفالی و ظروف لعابی و فلزی مرتبط با آب؛
- و نمايش مدل های تأسیسات آبی در قديم. 

 آمفی تأتر: حاصل از احیاء آب انبار سردار
 كتابخانه: حاصل از احیاء حمام راه ری

 كافی شاپ
 فضاهای اداری

 نمازخانه
 سرويس بهداشتی

 تأسیسات

4-2. موقعيت قرارگيری
 طراحی صورت گرفتــه در موقعیت قرارگیری 
خــود ضمن لحاظ كردن فاصله ای مناســب از 
هر دو بنای تاريخی به سمتی جهت-گیری می 
كند كه سبب تأكید و تقويت جهت گیری بنای 
آب انبار و يا حمام نگردد. تا از اين طريق بتواند 
به عنوان بنايی مجــزا تعريف گردد )تصوير 8(. 

همچنیــن از اين طريق تعادل میان فضاهای پر و 
خالی، با در نظر نگرفتن فضای پر و غالب در كنار 

بناهای تاريخی باقی می ماند.

4-3. مقياس
از آنجا كه ســايت طراحــی در حريم درجه يک 
هر دو بنای آب انبار ســردار بــزرگ و حمام راه 
ری قرار دارد؛ طراحی صورت گرفته نخست می 
بايست متضمن رعايت ضوابط حريم اين دو بنای 
تاريخی باشد )تصوير 9(. يکی از اصلی تريِن اين 
ضوابط محدوديت ارتفاع جهت ساخت وسازهای 
جديد اســت كه می بايســت حداكثر 4/5 متر از 

سطح معبر باشد. 

تصوير 8 . تغییر جهت بنای میان افزا نسبت به دو بنای تاريخی 
مجاور، ضمن رعايت فاصله ی مناسب )مأخذ: نگارندگان(

تصوير 9. موقعیت سايت نسبت به حريم دو بنای تاريخی مجاور 
)مأخذ: نگارندگان(
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از طــرف ديگر بافت محلــه ی راه ری دارای تراكم كم و غالب بناها دارای ارتفاعی در حدود دو تا ســه طبقه 
می باشــند. در اين بین بنای حمام راه ری به جهت قرارگیری در داخل زمین كم ترين ارتفاع را دارد و درشــت 
مقیاس ترين بنا در محله، بنای آب انبار ســردار اســت. از اين رو طراحی پیشنهادی جهت كاهش مقیاس خود 
بخش اعظم فضاهای خود را داخل زمین می برد و نمود بیرونی خود را به حداقل كاهش می دهد. همچنین با 
در نظرگرفتن مقیاسی كه مقیاس محله را برهم نزند و بر مقیاس دو بنای تاريخی مجاور نیز غلبه نداشته باشد، 
دارای ارتفاعی كم شــونده از طرف آب انبار به ســمت حمام خواهد بود؛ تا از اين طريق مانع اصلی ترين چشم 
انداز بافت كه همان ديد به سمت گنبد آب انبار است نشود و آن را نپوشاند. ساختار جديد در بیشترين ارتفاع خود 
حداكثر چهار متر از سطح معبر باالتر می رود و بدين گونه می تواند به ضوابط حريم درجه يک بناهای تاريخی 

مجاور نیز احترام بگذارد )تصوير 10(.  

4-4. شكل 
شــاخص ترين شکل در بافت محله، گنبد آب انبار سردار اســت كه با نورگیرهای حمام راه ری در نزديکی آن 
خط آســمان ويژه ای را پديد آورده اســت. بنای میان افزا با داشتن فرم منحنی، عالوه بر اينکه در ادامه خطوط 
منحنی گنبد آب انبار و نورگیرهای حمام در دوران معاصر اســت؛ توانســته است با رعايت تناسبات موجود خط 
آســمان نرم و منعطفی را در مجاورت دو بنای تاريخی مذكور ايجاد كند. بنابراين با ايجاد ســازگاری، متمايز از 
شکل غالب بناهای مجاور بوده و بیش از آنکه از شکل آنها تقلید كند و يا در رقابت با آنها باشد به تعريف بهتر 

آنها كمک می كند )تصوير 11(.
يکی از اصلی ترين مسائلی كه در بحث شکل بناهای میان افزا مطرح است، توجه به سبک ساخت آنها است. با 
مشخص كردن سبک جديد و قديم معماری، محدوده زمانی ای را برای استفاده از جزئیات نمادين و منحصربه 
فرد كه ارزش و معنای خاصی برای يک گروه خاص دارند قائل می شــويم. سبک هايی كه در بناهای تاريخی 
اســتفاده شده اند زبان گذشــته را ارائه می دهند و سبک های جديد، زمان حال ما را در آينده ارائه خواهند داد. 
به اين دلیل، ايجاد محیطی كه در آن محیط هر دو می توانند مرتبط با هم و در كنار هم زندگی كنند و ساخت 
الحاقاتی به بناهای تاريخی كه از سبک های معماری معاصر با ارائه درستی از شرايط جامعه حاضر استفاده می 

كنند، و در عین حال از بنای تاريخی كه شرايط اجتماعی گذشته را ارائه می دهد، با اهمیت است.

تصوير 10. قرارگیری بخش اعظم طرح در داخل زمین و لحاظ كردن ارتفاعی كم شونده از طرف آب انبار سردار به سمت 
حمام راه ری )مأخذ: نگارندگان(
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تصوير 12. تیرهای منحنی شکل سازه )مأخذ: نگارندگان(
تصوير 13. ديد به فضای رامپ كه در آن تیرهايی كه سقف 
مابین آنها ســقف های بازشونده وجود دارد، مشاهده می شود 

)مأخذ: نگارندگان(

4-5. مصالح و جزئيات
در طراحی بنای میان افزا از مصالحی معاصر در هماهنگی با مصالح ســنتی اســتفاده شده است به طوری كه با 

رنگ خنثی خود در بافت كم ترين جلب توجه را داشته باشد.
لحاظ كردن سیستم های سازه ای و جزئیات مدرن از ديگر مواردی است كه به آن توجه شده است. همان گونه 
كه در ساخت بناهای تاريخی مجاور از سیستم های رايج زمان خود استفاده شده است و گنبد شاخص آب انبار 
نتیجه ی شیوه ی پوشش سنتی در آن زمان است، در طرح پیشنهادی نیز سعی شده است از دستاوردهای نوين 
سازه ای استفاده شود. در نظر گرفتن جزئیات اجرايی مناسب در نقطه اتصال بنای جديد و بنای تاريخی از جمله 
ی اين موارد است. جزئیات طراحی شده بدين منظور می بايست به گونه ای باشد كه تغییرات ناشی از نشست 

زمین و لرزه های احتمالی به بنای تاريخی وارد نشود.
سازه ی اصلی طرح شامل تیرهای منحنی شکلی است كه در فضاهای مختلف مابین آنها از طريق بتن و شیشه 
پوشــیده می-شود )تصوير 12(. از طرف ديگر به دلیل اقلیم شــهر قزوين كه میانگین تعداد روزهای بارانی در 
ســال در حدود 67/1 و همچنین میانگین تعداد روزهاي برفي در سال 13 روز مي باشد، رامپ های پیشنهادی 
جهت دسترسی دارای سقف هايی با قابلیت باز و بسته شوندگی هستند. اين فناوری كه در گونه سقف های باز 
و بســته شونده ی تخت و به صورت اساليدی  قرار می گیرد در برگیرنده ی تیرهايی مابین دو تیر اصلی است 
كه صفحات ســقف به صورت اساليدی مابین آنها باز می شــوند. از اين طريق امکان بهره مندی از هوا و نور 
طبیعی خورشید را برای مواقعی كه شرايط مساعد است فراهم می آيد و در عین حال تیرهای سقف سايه روشن 

مناسبی را در فضای رامپ ايجاد می كنند )تصوير 13(.
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نتیجه گیری
الزمه يک طراحِی زمینه گرای موفق، در درجه ی اول، شناخت جامع و كاملی از بستر طراحی است؛ تا از طريق 
پی بردن به عوامل تأثیرگذار بر طراحی و شــناخت نقاط ضعف و قوت بتوان به طرحی جامع دســت يافت. بايد 
درنظر داشــت درک زمینه و ســازگاری با آن، منجر به تقلید صرف نمی شود و اين امر از يک معماری معاصر 
جلوگیری نمی كند، بلکه طراحی جديد می تواند به واســطه ی پیروی كردن و احترام به عناصر تشکیل دهنده 

ی خصوصیت در زمینه ی طراحی، زمینه ی تاريخِی موجود را كامل كند. 
از اين رو در طراحی پیشنهادی در مجاورت دو بنای تاريخی آب انبار سردار و حمام راه ری در شهر قزوين سعی 
گشــت، در ابتدا با بررسی پتانســیل ها و محدوديت های سايت و ارائه راهبردهای مناسب جهت تقويت محله، 
بنای میان افزايی طراحی شود كه ضمن احترام به ارزش های موجود در زمینه و حفظ هويِت ساختار جديد سبب 

ارتقاء بناهای تاريخی مجاور و احیاء مركز محله ی از دست رفته شود. 
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پی نوشت ها

 . New Constructions 
 . Conservation  
.ر.ک. قديری، بهرام؛ ساختارهای جديد در محیط های تاريخی؛ تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی؛ 1385 . 

 . Character  
 . Siting
 . Scale  
 . Form 
 . Materials and Detailing   

 . در اين كتیبه به محالت زير ذكر  شده است:
ــه شريح، محله ي رســتق القطن )پنبه ريسه(، محله ي ديوكته، محله ي سکـَــۀ االكافین ــ در  ـّ محله ي ُسک
مدينه ي كهن )احتماالً  محله ي حاّلجان(، محله ي رســتق الصباغۀ ــ )احتماالً  محله ي دباغان(، طريق ارداق، 

طريق ِری، سکه ی الحريريه و طريق مقابر. 
 . اين نه محله به قرار زيراند: 

محله ي ابهر، محله ي ارداق، محله ي دزج، محله ي دســتجرد )پنبه ريسه(، محله ي راه ری، محله ي راه كوشک 
ـّــه شريح )سکـّه شريحان، سر كوچه ريحان(، محله ي شهرستان و محله ي صامغان )راه  )جوسق(، محله ي سک

چمان(.
 . در دوره ي قاجاريه بر حسب كتابچه ي سرشماری سال )1299 ه-ق( شانزده محله و در دوره ي پهلوی اول تا 

شهريور 1320 شمسی به نوشته ي مرحوم گلريز در كتاب مینودر هفده محله داشته است:
محله ي آخوند )بُن درخت(، محله ي بالغی و ُفشــتهول )فشــتاول(، محله ي پنبه ريســه )دستجرد(، محله ي 
تنورســازان، محله ي حالجان، محله ي خندقبار )كـَـــنَدوار(، محله ي خیابان، محلــه ي دباغان، محله ي ديمج 
)ديمه(، محله ي راه چمان )صامغان(، محله ي راه ری )درب ری(، محله ي راه كوشک )درب كوشک( )جوسق(، 
ـّــه شريحان )ســر كوچه ريحان(، محله ي سوق االغنام )گوســفند میدان( )قوی میدان(، محله ي  محله ي سک

قمالق، محله ي گلبینه و محله ي مغالوک )چینی بندان(.

 . Retractable Flat Sliding Roofs 


